_____________, dnia _________ 2020 roku
________________
________________
________________
________________

Bank ___________________
z siedzibą w: ____________
________________________
________________________

Dotyczy: umowy o kredyt nr ______ z dn. _______________

Wniosek
o odroczenie terminu spłaty rat kapitałowo – odsetkowych
W imieniu własnym, zwracam się z wnioskiem o odroczenie terminu spłaty rat
kapitałowo-odsetkowych,

przysługujących

...........................................................

.....................

Bankowi
zawartej

na
dnia

mocy

umowy

.................................,

przypadających na następne 3 miesiące od dnia dzisiejszego oraz proporcjonalne wydłużenie
okresu trwania umowy kredytowej.

UZASADNIENIE
Wniosek motywuje tym, iż ze względu na obecnie panującą na świecie sytuację
epidemiologiczną wywołaną pandemią wirusa SARS-CoV-2, jej wpływem na funkcjonowanie
gospodarki krajowej i ogółu społeczeństwa, czego skutkiem było wprowadzenie licznych
obostrzeń w życiu publiczym oraz w prowadzeniu działalności gospodarczej, mających wyraz
w wydanych Rozporządzeniach: Ministra Zdrowia z dnia 13 i 20 marca 2020 roku w sprawie
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020
poz. 433 i 491), Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w
sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.
U. 2020 poz. 493) oraz innych wydanych w ostatnim czasie aktach prawnych mających na celu
zapobiegnięcie rozprzestrzeniania się choroby, moje możliwości zarobkowe zostały mocno
ograniczone względem chwili zawarcia w/w umowy.
Mając na uwadze fakt, że liczba zachorowań wywołanych chorobą COVID - 19 stale
rośnie oraz że moment krytyczny epidemii dopiero będzie miał miejsce, o czym świadczą
opinie licznych ekspertów, Rządu oraz Prezydenta RP (orędzie z dnia 20 marca 2020 roku)
oczywistym jest, że obecna sytuacja będzie utrzymywać się przez bliżej nieokreślony czas, w
znaczny stopniu ograniczając możliwość wykonywania pracy zarobkowej, niosąc ze sobą
również inne obciążenia w postaci zapewnienia pracownikom, sobie i rodzinie minimum
środków zapewniająych byt,

bezpieczne i higieniczne warunki pracy i życia, pomimo

konieczności zamknięcia niektórych załadów pracy.
Zważając na powyższe, powszechnie znane okoliczności, oraz fakt, iż z zaistniałą
sytuacją na skalę krajową coraz liczniej pozytywnie rozpatrywane są wnioski o odroczenie
terminu zapłaty danin publicznych i innych świadczeń obowiązkowych, wniosek uważam za
zasadny i proszę, po rozpatrzeniu zaistniałych okoliczności oraz zasad współżycia społecznego,
o jego uwzględnienie.

.........................................................
(data, podpis)

